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RESUMO:  As  questões  migratórias  estão  cada  vez  mais  presentes  nas  discussões

acadêmicas devido a situação atual dos movimentos migratórios no mundo. No caso do

Estado do Rio Grande do Sul, o fluxo de migrantes tem aumentado e com isso despertado

o interesse por pesquisas em diversas áreas. Deste modo, este estudo tem como objetivo

discutir  brevemente a hospitalidade sobre o olhar de gestores de políticas sociais que

atendem estes migrantes.  O estudo tem como referência as migrações na cidade de

Caxias do Sul, município marcado por fluxos migratórios internos, sendo que atualmente

recebe imigrantes da África, da América Central e da América Latina. 
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1 INTRODUÇÃO

  O Brasil possui diversos fluxos migratórios em sua história, seja na formação do

seu povo, organização da cultura ou nas relações econômicas, políticas e sociais que se

estabeleceram desde a sua ocupação pelos portugueses. Nos últimos anos o número de

imigrantes no país dobrou, chamando assim a atenção para problemáticas envolvendo

legislações  que  possam  melhor  atender  os  imigrantes  e  questões  que  envolvem  a

hospitalidade. 

 A análise do fenômeno migratório implica no envolvimento de diversas variáveis

que dependendo das razões de saída e ou de chegada dos que migram têm por detrás

um quadro social de referência. Esses aspectos remetem a necessidade de explicitação

do conceito de hospitalidade, principalmente quando na análise não está os motivos da

emigração e as condições da imigração. 

 O  presente  estudo  é  exploratório,  de  natureza  qualitativa.  Com a  intenção  de

discutir  o conceito de hospitalidade para gestores públicos que trabalham diariamente

com migrantes na cidade de Caxias do Sul, cidade esta que foi historicamente constituída

por fluxos migratórios distintos e tem na migração laboral sua característica principal.

 O estudo exploratório consiste em investigações empíricas cujo objetivo é formular

questões que visem “desenvolver  hipóteses,  aumentar  a  familiaridade do pesquisador

com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais

precisa, ou modificar e clarificar conceitos.” (LAKATOS, 2010, p. 171) Além disso, esse

tipo de estudo é geralmente utilizado em “procedimentos sistemáticos ou para obtenção

de  observações  empíricas  ou  para  análise  de  dados  (ou  ambas,  simultaneamente)

(LAKATOS, 2010, p. 171)

  Como instrumento de pesquisa  empírica,  a  técnica  escolhida é  a  entrevista

narrativa.  A escolha  dessa  técnica  deve-se  ao  fato  de  que  a  mesma  permite  uma

comunicação direta com o entrevistado. A entrevista narrativa proporciona dados básicos

que auxiliarão no entendimento e desenvolvimento das relações dos atores sociais e sua

situação.   A entrevista  objetiva  obter  uma  compreensão  aprofundada  a  respeito  das

crenças,  valores  e  demais  motivações  sobre  o  comportamento  dos  sujeitos  em

determinados contextos sociais.  (BAUER; GASKELL, 2002)

 O local  escolhido, Caxias do Sul,  é um município de porte médio localizado no

Estado do Rio  Grande do Sul,  na  região  sul  do  Brasil.  Tem como marco  histórico  a

presença de imigrantes europeus que instalaram sua cultura e costumes na localidade no

final  do século XIX.  A cidade historicamente  sempre recebeu mão de obra de fora e

absorveu fluxos migratórios que foram contínuos. 



 Atualmente,  Caxias  do  Sul  está  passando  por  uma  nova  onda  migratória,  no

entanto, desta vez com migrantes da África, da América Central  e da América Latina.

Esse fenômeno vem atraindo a atenção de muitos pesquisadores devido às interferências

econômicas, culturais e sociais causadas por eles. Com base nisso, este estudo possui

como objetivo discutir brevemente a hospitalidade sobre o olhar de gestores de políticas

sociais que atendem estes migrantes em Caxias do Sul. 

2. MIGRAÇÕES

O tema sobre migrações têm ganhado espaço na academia e repercutido no meio

social e cultural, além de ser uma discussão central na esfera política de diversos países

que possuem movimentos migratórios. O número de fluxos, a tipologia dos imigrantes, as

nacionalidades,  os  motivos  que  levam  à  imigração,  os  meios  de  deslocamentos,  as

legislações,  os  meios  de  controlar  e  gerenciar  o  fenômeno,  os  problemas  culturais,

religiosos, econômicos e sociais, entre outros, estão presentes na temática estudada. O

tema é investigado também no âmbito nacional em varias áreas do conhecimento, já que

o país vivencia os aspectos de imigração e emigração. (TEDESCO; GRZYBOVSKI, 2011)

Para Becker, migração pode ser definida como "mobilidade espacial da população.

Sendo  um mecanismo de deslocamento  populacional,  reflete  mudanças nas  relações

entre as pessoas (relações de produção) entre essas e o seu ambiente." (BECKER, 1997,

p. 323).  Sayad (1998, p.14), por sua vez, diz que a migração é um “fato social complexo”

e antes de qualquer coisa, um deslocamento no espaço físico que está relacionada com

as ciências que buscam compreender a população e o espaço desta.  (SAYAD, 1988)

Além disso, vale ressaltar que, de acordo com esse sociólogo francês, é o trabalho que

faz  nascer  o  imigrante,  não havendo como dissociar  o  um do outro.  Um imigrante  é

“essencialmente uma força de trabalho, e uma força provisória, temporária, em trânsito”

(SAYAD, 1998, p.54).

  As migrações internacionais se modificam conforme os mercados de trabalho e a

sociedade se globalizam. Atualmente, nem todos imigrantes ficam isolados das famílias

que deixaram para trás e a maioria não se desloca para apenas determinados países

desenvolvidos. De acordo com a Organização das Nações Unidas - ONU (2015), um terço

dos quase 200 milhões de migrantes se desloca de um país em desenvolvimento para

outro. Além disso, em relação ao trabalho, os migrantes já não mais se ocupam apenas

de atividades não especializadas. 

 Para alguns, a imigração pode ser tanto algo bom quanto um obstáculo para o

desenvolvimento. No mundo atual cujo desequilíbrio social entre países ricos e pobres se



agrava e com as facilidades das tecnologias de comunicação que diminuem distâncias,

percebe-se “um grande aumento nas migrações de pessoas que saem das zonas menos

favorecidas do planeta em busca de melhores condições de vida. A sua chegada aos

países desenvolvidos é frequentemente  percebida como uma ameaça.”  (BOUCINHAS

FILHO, p. 26, 2012)

 Para  as  Nações  Unidas  (2015),  deve-se  entender  que  as  migrações  podem

beneficiar os países que acolhem, os de origem e os próprios migrantes. Exemplos disso

são países que já foram exclusivamente marcados pela emigração, tais como Irlanda,

Espanha, República da Coreia, entre outros, e hoje são economias que atraem um grande

número de migrantes. A migração foi ponto decisivo que ajudou a revigorar a economia

destes  países,  assim  como  o  regresso  de  muitos  de  seus  cidadãos,  ocorrido

posteriormente. (ONU, 2015) 

No entanto, há vários problemas envolvendo a aceitação do imigrante no país que

os  acolhe.  A migração  internacional  é  uma  questão  que  causa  incômodo em alguns

aspectos devido às diferenças culturais, étnicas e sociais entre acolhidos e acolhedores.

De acordo com o Centro Regional de Informação das Nações Unidas – UNRIC (2015),

cerca de oito pessoas por minuto são obrigadas a deixar seu país e fugir.  O relatório

elaborado pela ONU em 2014 aponta que o número de refugiados, de requerentes de

asilo  e  de  deslocamentos  internos  ultrapassou  pela  primeira  vez  os  50  milhões  de

pessoas desde a Segunda Guerra Mundial.  Além disso,  cerca de cinco mil  migrantes

foram mortos em 2014 no mar, desertos e montanhas, tornando 2014 o ano com mais

mortes registradas entre migrantes, com o dobro de casos de mortes do ano de 2013.

(UNRIC, 2015)

 De acordo com os dados da OIM (2015), o Mediterrâneo foi o cenário com maior

número  de  mortes,  com cerca  de  3.000  vítimas  que  morreram afogadas  após  terem

viajado em navios precários. Além disso, cerca de 540 migrantes morreram na Baía de

Bengala e 307 perderam suas vidas enquanto tentavam atravessar a fronteira entre o

México e Estados Unidos. (ONU, 2015)

  O Brasil,  por  sua vez,  tem a marca da imigração desde o seu descobrimento,

sendo um país de emigrantes e imigrantes. No entanto, novos fluxos migratórios vindos

da América Latina e da África passaram a fazer parte do seu quadro migratório e isso vem

causando discussões a respeito de como o país acolhe essas populações. 

Por volta de 1850 a 1890, havia leis no país que estimulavam a imigração que

ofereciam ao estrangeiro muitos atrativos e privilégios, inclusive doações de terras, como



aconteceu nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fator esse que

provocou  a  formação  de  vários  núcleos  de  origem  italiana,  alemã  entre  outros,  por

exemplo. Essa política não possuía apenas objetivos econômicos, mas também raciais.

Um dos principais motivos para a criação das leis de imigração estava ligado ao fato da

predominância da população afrodescendente e por isso buscava-se estimular a entrada

de imigrantes da Europa.  (BOUCINHAS FILHO, 2012)

 Outro fator para a abertura do país para os imigrantes era a economia do Brasil na

época  que  era  voltada  basicamente  à  produção  agrária.  Havia  espaços  ociosos  no

território e era necessário achar quem pudesse morar e trabalhar no campo e o fato de a

população do país não conseguir preencher esses lugares fez com que as portas para a

imigração fossem abertas. O intuito era povoar este vasto território e o crescimento da

economia agrícola, e como a demanda buscava mão de obra que não necessitava ser

qualificada, optou-se por permitir  que vários imigrantes de diferentes locais do mundo

ingressassem  no  Brasil.  Durante  esse  período  iniciaram  os  fluxos  migratórios  que

seguiram até  o  final  da Segunda Guerra  Mundial,  levando para o Brasil  mais de um

milhão de imigrantes. (BOUCINHAS FILHO, 2012)

 A migração traz benefícios e custos tanto aos países receptores quanto aos países

emissores de migrantes. É na análise destes custos e benefícios que são definidas e

elaboradas as políticas de incentivo ou repressão da migração. Quanto à legislação, a lei

em  vigência  no  Brasil  até  o  momento  está  desatualizada  e  prejudica  a  entrada  de

imigrantes. Esta lei que regula as questões migratórias no país ainda carregava questões

da época do regime militar. Com isto, vale lembrar que durante o período citado, a entrada

de estrangeiros sofreu impactos, pois não havia “diferenciação de seu estatuto: turista,

imigrante ou visitante temporário, todos deveriam requerer visto para ingresso no Brasil.”

(SENIA; SALLES; BUENO, 2014, p.7) A legislação migratória do país passou por diversas

mudanças,  impondo peso sobre  a entrada de algumas etnias,  com preferência  pelas

europeias.  Além  disso,  havia  muitas  dificuldades  do  ingresso  no  país  através  da

documentação pedida, que em algumas situações ficava retida com as autoridades até o

regresso de determinados estrangeiros. 

 Há muito que ser feito para que a narrativa atual sobre as migrações torne-se mais

positiva. Deve-se combater o tráfico de pessoas e focar nos benefícios que os migrantes

podem dar ao país que irá recebê-los e o seu de origem. Com tantas mudanças, surge

uma oportunidade para que os governos do mundo inteiro pensem a respeito de suas

políticas  de  migração  internacional  e  acolhida  dessas  pessoas.   Muitas  das  atuais



políticas estão desatualizadas, como o caso do Brasil, fato este que dificulta a entrada do

imigrante, vendo-os quase como um inimigo. 

 Muito deve ser discutido sobre o tema e a compreensão sobre como as migrações

podem contribuir no desenvolvimento das nações ainda está no início e a cooperação a

respeito dos conhecimentos sobre a maneira de gerir os movimentos migratórios deve ser

compartilhada, para que todos possam aprender sistematicamente uns com os outros.

(ONU, 2015) 

O  fenômeno  migratório  é  contínuo,  no  entanto,  mesmo  o  Brasil  recebendo

imigrantes de vários lugares, a nova leva de migrantes vindos da África tem chamado a

atenção  e  levantado  questões  como  o  racismo,  a  xenofobia  e  demais  preconceitos,

questões estas que podem ser combatidas através da hospitalidade. 

3 HOSPITALIDADE
A preocupação em receber  viajantes não é de hoje,  assim como relacionar  os

deslocamentos humanos ao fenômeno da hospitalidade. Desde a Antiguidade, essa era

uma das apreensões em torno de quem hospedava. O dever de ser acolhedor ia além da

generosidade perante o forasteiro, cujo anfitrião deveria proteger tanto sua família quanto

o hóspede da mesma maneira.  (LASHELEY, 2004).  

O  ato  de  receber  durante  muitos  séculos  foi  considerado  um  dever  sagrado,

baseado em três  pontos  chaves:  dar,  receber  e retribuir.  Para  Mauss,  o  ato  de  bem

receber do outro inicia por meio de uma dádiva gerada do contato humano. A retribuição

torna-se então uma nova dádiva que resultará em um novo receber e retribuir, formando

assim um ciclo sem fim. (MAUSS, 1974) No que concerne ao ato de dar, este implica em

se sacrificar em nome de alguma coisa no plano ético. O sacrifício é um dos elementos

essenciais da hospitalidade. A dádiva se realiza por meio de princípios nobres tais como

ajudar alguém em necessidade, por motivos religiosos ou por motivos filantrópicos. Esses

elementos  formam  uma  espécie  de  lei  não  escrita  da  dádiva  onde  não  se  exclui  o

interesse, mas não pode se destaca os interesses comerciais. (CAMARGO, 2004)

Em contrapartida Derrida (2003),  diz que a hospitalidade para ser incondicional

“não pode pagar uma dívida, nem ser exigida por um dever” (DERRIDA, 2003, p.73) a lei

incondicional  da  hospitalidade  abordada  por  Derrida  deve  acontecer  sem  qualquer

obrigação ou ordem. Se alguém acolhe o outro por obrigação, essa hospitalidade perde

sua característica incondicional, pois não é mais ofertada espontaneamente e pensada

além da dívida com quem chega. 



 Outra  linha de  pensamento  sobre  o  tema é  a  de  Kant.   Em sua  obra  “À  paz

perpétua” o autor procurou assegurar que todos os Estados pudessem estabelecer entre

si  um quadro de paz perpétua através de elementos que impedissem que conflitos e

guerras surgissem entre eles e desta forma alcançar uma paz duradoura. Kant aborda

temas como o direito das gentes dos Estados, o direito político exercido pelo povo no

Estado  e  o  direito  cosmopolita.  Esse  direito  cosmopolita  deveria  “ser  limitado  às

condições  da  hospitalidade  universal.”  (KANT,  1989,  p.43)  Pelo  fato  de  todos  serem

obrigados a conviver um com os outros na superfície terrestre, se faz necessário que

todos passem a praticar a tolerância mútua.

A hospitalidade  para  Kant  está  relacionada  ao  direito  de  circulação  e  de  ser

estrangeiro em outro local. A hospitalidade neste caso está no sentido jurídico e é um

ponto necessário para estabelecer a paz entre os Estados e povos, no entanto, possui

limites.  

 Porém, para Derrida (2004), não há como a hospitalidade pura receber qualquer

status legal ou político. A hospitalidade incondicional abordada por Derrida refere-se ao

acolhimento sem restrições daqueles que são estrangeiros, migrados, convidados ou um

visitante  inesperado  sem qualquer  identificação  prévia.  Porém,  a  lei  da  hospitalidade

incondicional  necessita  das  leis  da  hospitalidade  condicional  ou  do  contrário,  esta

permaneceria na utopia e não teria como se tornar efetiva. (DERRIDA, 2004) 

A discussão a respeito da hospitalidade surge não apenas devido às migrações

turísticas, mas também por causa das diversas migrações humanas realizadas até hoje

como saída para as populações vítimas da violência, miséria e crise econômica, como é o

caso da sociedade atual que “não se enquadram no figurino de sociedade desenvolvida,

ou  que  conhecem  regressão  econômica  acentuada  e  emigram  internamente  para

províncias mais ricas, ou externamente para países mais ricos”. (CAMARGO, 2006, p. 13)

 Durante toda a evolução da humanidade as sociedades sempre se debateram com

“sentimentos  contraditórios  em  relação  aos  estrangeiros;  oscilam  da  admiração

desmedida  à  aversão,  ou  seja,  um  movimento  pendular  entre  xenofilia  e  xenofobia,

conforme as circunstâncias históricas.” (BOUCINHAS FILHO, p. 12, 2012) Esses fatores

podem  ser  considerados  uma  falta  de  hospitalidade  tanto  da  parte  de  quem recebe

quanto de quem chega. 

4. ANÁLISE DOS DADOS

 Para a realização deste artigo foram feitas entrevistas com gestores de políticas

sociais que possuem convívio  diário junto aos migrantes.  As perguntas feitas foram a



respeito  da  hospitalidade  dos  migrantes  em  Caxias  do  Sul.  Os  entrevistados  serão

identificados por letras para preservar suas identidades. 

 Inicialmente foi  questionado o conceito de hospitalidade para cada entrevistado.

Diante do estudo realizado, percebe-se que o contexto de hospitalidade na visão dos

gestores está muito ligado à infraestrutura e sobre a cidade ter condições de hospedar

quem chega. 

Para  mim  o  bem  acolher  seria  quando  eles  chegassem,  nós  já
tivéssemos um lugar certo. Olha vocês podem ficar aqui até vocês
arrumarem um trabalho e vocês pudessem se organizar. Para mim o
bem acolher é isso. Sabe? A gente até tenta fazer, mas ainda nós
não conseguimos alcançar isso de fazer um bom acolhimento pra
eles. (Entrevistado B, em entrevista realizada em 14 de outubro de
2015)

 Quanto às dificuldades enfrentadas para o atendimento e adaptação dos migrantes

na cidade de Caxias do Sul, todos os entrevistados citaram a questão do idioma. Sendo

este um ponto chave para que os migrantes sintam-se acolhidos. 

Uma  coisa  legal  é  quando  a  gente  também  consegue...A gente
procura se aproximar daquela cultura,  daquele idioma,  eles ficam
muito felizes né? A gente fala uma palavra em wolof... tipo, salaam
aleikum, ou agradece.. Nossa! Eles se sentem muito mais acolhidos.
Agora começou a trabalhar aqui uma moça que fala francês. Nossa!
Nas primeiras  reuniões de trabalho,  tanto  os haitianos quanto  os
senegaleses, o francês é a língua principal. Ficaram muito felizes, de
poder ter alguém. Então isso também, a questão do idioma é uma
parte importante para eles se sentirem acolhidos. (Entrevistado C,
em entrevista realizada em 14 de outubro de 2015)

A respeito disso Derrida (2003, p. 15), explica que “o estrangeiro é antes de tudo,

estranho à língua do direito na qual está formulado o dever de hospitalidade”.  Para o

autor,  esta é a primeira agressão com quem chega: obrigá-lo a se comunicar em um

idioma diferente do seu, imposta pelo dono da casa. A questão sobre hospitalidade para o

autor inicia  por este ponto e levanta vários questionamentos como: Deve-se pedir  ao

estrangeiro que compreenda o novo idioma antes para que assim ele possa ser acolhido

pela cidade e população de uma melhor forma? E ainda, se este mesmo estrangeiro já

falasse  o  idioma do  local,  ele  continuaria  sendo  considerado  um estrangeiro  e  seria

acolhido da mesma forma?

 Outro ponto citado pelos gestores foi  quanto à política de imigração nacional. A

atual legislação brasileira ainda é do período da Ditadura militar no país, apontada como

sendo um fator que dificulta o atendimento e acolhida dos migrantes na cidade. 

Eu acho desumano tu atender as pessoas sem ter condições. Dar



acolhimento, mas o que a gente pode mais fazer? Era prevenir isso
antes. Isso é desumano, não é você não querer receber. Então eu
acho que falta o governo dizer, bom nós vamos ter essa política de
receber. Se tivesse uma política nacional de imigração e se unisse
dá pra gente receber com dignidade, para que ninguém tenha que
entrar ilegalmente.  Porque o entrar ilegalmente não é necessário,
porque é uma violação também, aí tu fica impedida. Se eu abrir uma
casa  de  passagem,  está  dito  bem  claro,  entra  quem  entrar
legalmente. Primeiro ele vai ter que conseguir o visto de permanecia
e  depois  ele  vai  ter  o  acesso.  (Entrevistado  A,  em  entrevista
realizada em 14 de outubro de 2015)

Neste  quesito  Leonardo Boff  sugere  que o  ideal  seria  a  elaboração  de  “leis  e

inspirar  políticas  públicas  generosas  que  viabilizem  a  acolhida  do  estrangeiro,  do

emigrado,  do  refugiado  e  do  diferente.  Caso  contrário,  permanece  uma  utopia  sem

conteúdo  concreto.”  (BOFF,  2005,  p.  107)  Para  o  autor,  a  hospitalidade  pode  ser  a

resposta humanitária para questões envolvendo a acolhida do estrangeiro pela sociedade

e Estado. 

  A hospitalidade  implica  na  relação  com  o  outro  e  pode  auxiliar  nas  questões

envolvendo conflitos entre a população e o visitante,  este podendo ser  um turista  ou

imigrante, como no caso de Caxias do Sul. Relacionando-a com o poder público, pode-se

dizer que no momento em que a hospitalidade é posta em funcionamento, a dimensão

coletiva da hospitalidade com suas características de obrigação podem se relacionar com

o  serviço  público  e  “a  proteção  social  (habitação  social,  saúde),  ou  com  o  domínio

comercial  (sistema  de  hospedagem).”  (GRINOVER,  2007,  p.  158)  Esta  questão  dá

margem à necessidade de criação de políticas para a hospitalidade que podem se referir

à circulação, à migração e movimentos sociais em função do estranhamento de alguns

serviços  perante  o  desconhecido,  ou  seja,  ao  imigrante,  ao  turista,  ao  homem  de

negócios, etc. (GRINOVER, 2007) 

 Em seguida foi perguntado sobre como é o relacionamento, pelo ponto de vista dos

entrevistados, da população com os imigrantes e se havia casos de conflitos. Todos os

entrevistados tiveram o mesmo posicionamento e citaram os mesmos casos de agressão

verbal, racismo e xenofobia, ressaltando que eram casos isolados e que a maior parte da

população possuía um bom relacionamento com os migrantes. 

Tu  sabe  que  eu  não  tenho  nenhuma  queixa  da  população  em
referência à eles, muito pelo contrário, a população acha eles muito
educados. São pessoas assim, como é que vou te dizer? Eles são
bem apresentados...A nossa população de Caxias é uma população
bem  humanizada,  sabe?  Solidária,  sabe?  Quando  chegou  os



ganeses, era junho de 2014, eles chegaram dia 2 de junho, quando
a gente viu era quase cem. Em dois dias a gente juntou roupa pra
todo mundo. Tanto roupa de cama quanto roupas para eles. E isso tu
só consegue numa população humanizada, tu sabe? (Entrevistado
B, em entrevista realizada em 14 de outubro de 2015)

 Dentre  as  observações  ainda  foi  citado  o  problema  da  mídia  local  dar  maior

atenção aos casos negativos envolvendo os imigrantes, e, deixando de divulgar o que é

feito de positivo dentro da cidade. 

A  gente  não  recebeu  uma  denúncia  de  algum  que  tivessem
provocando discórdia,  a não ser aquele que surtou, é questão de
saúde, mas são casos esporádicos, são 2, 3 casos. Mas onde eles
estão morando, em prédios inclusive, a gente recebe elogios, são
ordeiros...  Eu  acho  que  está  faltando  mais  essa  integração,  a
divulgação de coisas boas e não de coisas ruins. Exatamente o que
a mídia não faz. A mídia pega casos isolados, mas se fizesse essa
divulgação da interação de como é a relação, como essas coisas
positivas que a gente vê daqui que não aparece na mídia. Aparece o
que? Racismo, preconceito, que Caxias não quer receber,  Caxias
não  quer  fazer  anda.  Olha  vamos  inverter  a  moeda  e  vamos
conversar  mesmo  quantos  exemplos  ruins  que  nós  temos.
(Entrevistado A, em entrevista realizada em 14 de outubro de 2015)

 No  entanto,  ainda  foi  mencionado  casos  de  resistência  dentro  da  cidade

envolvendo,  inclusive,  racismo e  xenofobia,  porém sendo  uma  atitude  da  minoria  da

população. 

Claro tem os dois lados, a gente sabe que aqui Caxias sempre foi
uma cidade predominantemente branca né? Assim como na região
sul, mas tem várias pessoas assim, grupos que tem se esforçado
pra poder acolher e ajudar esses migrantes. Acho que agora ta um
pouco melhor né, pelo menos, porque até pouco tempo atrás, há
dois anos, um ano, as pessoas não tinham vergonha nenhuma de
dizer que queriam que os africanos fossem embora, que eles iam
dar trabalho.  Mas essa população é menos de 1% da população
caxiense entendeu? Então, na verdade, a acolhida às vezes ainda é
bem difícil, é bem complicada.  A gente vê o poder público ainda tem
bastante  resistência,  as  pessoas  não  veem  que  ele...  bom  as
pessoas  estão  aqui,  tão  trabalhando,  pagando  impostos,  tão
contribuindo com o crescimento da nossa cidade e elas também tem
direito à acessar saúde, acessar a educação, acessar a assistência
social e muitas vezes acaba tendo um jogo tipo...a precarização dos
serviços públicos. Daí alguém diz ah eu fui lá no médico, mas olha,
tinha  5  imigrantes  na  minha  frente,  por  isso  eu  não  consegui
atendimento. Não. Tu não conseguiu atendimento porque o serviço
público está precário, não por causa do imigrante que estava lá, né?
Que não conseguia se explicar o que tinha né? Então as vezes é
bem complicado, mas esta tendo vários passos e movimentos de
tipo.. para poder estar se aproximando, agora por exemplo, domingo
teve um evento cultural onde convidaram o grupo de senegaleses



para ir  lá...  eles também...  a associação vai  nas escolas também
falar um pouco o que é né? Que com as crianças e adolescentes já
ajuda também a desmistificar um pouco aquela visão né? Tipo, o
que é o Haiti? O que é a África? Onde é o Senegal, o que tem lá?
(Entrevistada C, em entrevista realizada em 14 de outubro de 2015)

 Os imigrantes podem provocar na comunidade local diferentes reações quanto a

sua cultura e identidade, que pode ir de xenofobia à desvalorização da própria cultura

frente  à  do  recém-chegado.  Tanto  turistas  quanto  os  imigrantes  se  deparam  com  a

questão da alteridade, precisando manejar a questão da diferença, da desconstrução de

estereótipos e rever preconceitos.  (BARRETO, 2009)

 No  entanto,  também  se  deve  questionar  o  outro  lado,  o  de  quem  recebe.  A

convivência diária com a violência, as dificuldades de comunicação ocorridas por causa

das diferenças de idioma, o pavor do terrorismo e epidemias, acabam sendo alguns dos

fatores que minam as relações humanas e devem ser desmistificadas. Além disso, deve-

se  lembrar  que  a  condição  da  imigração  pode  também  proporcionar  momentos  de

hospitalidade e  solidariedade,  onde a  população acaba acolhendo os  migrantes  e  os

próprios migrantes que chegaram antes acabam por formar associações e demais órgãos

para ajudar os que chegam, preservar sua cultura e criar laços. 

 Os  entrevistados  comentam  da  contribuição  que  os  imigrantes  trazem  para  a

cidade. Todos os entrevistados citaram o fator da humanização de Caxias do Sulpor parte

dos imigrantes.
A educação. Eu nunca vi gente mais educada. Nossa, eu acho que
nós  temos  muito  o  que  aprender  com  eles  essa  parte  da
humanização,  essa  parte  da  educação...  É  uma  coisa
impressionante a educação que eles têm. Essa eu acho que é a
maior lição que a gente pode receber assim deles, é isso. A parte da
humanização,  da  educação,  do  carinho.  (Entrevistado  B,  em
entrevista realizada em 14 de outubro de 2015)

 Ah! Eles estão trazendo contribuições muito grandes e importantes.
Eu  to  achando  muito  bonito  no  que  a  nossa  cidade  está  se
transformando.  Daqui  uns  anos  a  gente  vai  estar  muito  mais
evoluído né? Porque é essa questão de culturas diferentes. Cada
um tem uma coisa  a  acrescentar  ao  outro,  que nem dizia  Paulo
Freire: todo mundo tem algo a ensinar e algo a aprender. Então, tipo,
eu acho que, por exemplo, uns tem essa questão da coletividade, de
se apoiar.  Isso  é muito  bonito,  né? Isso é uma coisa  que têm a
ensinar. A questão da educação também, do jeito que se trata as
outras pessoas né? E os aspectos culturais, a música também, da
dança e de valores mesmo que eles têm, como valorizar a família.
(Entrevistado C, em entrevista realizada em 14 de outubro de 2015)



 Quanto à população possuir responsabilidade no acolhimento dos migrantes, todos

os  entrevistados  tiveram  o  mesmo  posicionamento  mais  uma  vez,  afirmando  que  a

população deveria ajudar na acolhida. 

Todos têm responsabilidade na acolhida e têm que aprender que
ninguém vai  tirar  o  espaço de ninguém. Tem espaço para todos.
Todos  tem suas  dificuldades  e  suas  preocupações,  mas  a  gente
pode se ajudar. Então, acho que primeira coisa é abrir seu coração e
aceitar as pessoas com as suas diferenças, aceitar as pessoas com
o coração e isso é ambos que tem que fazer,  tanto quem chega
quanto quem está aqui.  (Entrevistado A,  em entrevista  em 14 de
outubro de 2015)

 

Neste item foi  possível  perceber que todos mencionaram a questão de olhar  o

outro e de se colocar na situação e posição do outro, inclusive remetendo às origens da

própria população de Caxias do Sul. 

Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem responsabilidade de
acolher  qualquer  pessoa  se  a  gente  quer  viver  numa  sociedade
civilizada. E nunca esquecer de suas raízes, todos somos migrantes,
todos viemos de algum lugar. Aqui no Brasil era terra de indígenas. E
mesmo se tu migra de uma cidade pra outra, tu é um migrante. E de
onde? Tua família veio de algum lugar e quanto que foi sofrido tudo
o  que  foi  passado  por  causa  dessas  questões  migratórias  e  as
pessoas tem sempre que lembrar disso. E as pessoas tem também
que lembrar disso: que elas vieram de algum lugar e daqui um dia
podia ter sido elas nesta situação. E afinal as pessoas que estão
aqui  estão  contribuindo  tanto  né?  Também...pagando os  mesmos
impostos,  as  mesmas  coisas.  (Entrevistado  C,  em  entrevista
realizada em 14 de outubro de 2015)

 Neste caso, vale lembrar de Levinas. A problemática da hospitalidade para o autor

está  relacionada  com  a  ética,  cujo  princípio  está  no  cuidado  do  outro.  Essa

responsabilidade e abertura para com o outro deve ser de forma incondicional e infinita e

será a estrutura para a subjetividade. Trata-se de uma relação não simétrica onde não

deve-se esperar reciprocidade. 

 No questionamento aos agentes acerca do trabalho desenvolvido por eles com

intuito de atender demandas derivadas de situações migratórias, é oportuno destacar que

consideram um ato de hospitalidade.  Apenas um dos entrevistados disse que dependia

da situação do migrante e de quem o atendesse, os demais consideraram suas funções

como um ato de hospitalidade.

Sim, na verdade, né? Eu sempre digo para eles, esse atendimento é
um direito  que eles  têm,  de  ter  esse  atendimento  de assistência
social. E na verdade o essencial é a acolhida né? O acolhimento é
uma das primeiras coisas. Então acolher a pessoa, pra ela poder se



sentir  a vontade,  pra então, né? Poder realizar o atendimento da
melhor forma. Então sim, né? É um ato de acolhida e é um ato de
garantia de direitos, né?... Assistência social é um direito de quem
dela precisar. Então se tu chega aqui,  se a gente vai ajudar com
alimento, ajudar com alguma coisa, ninguém tem que dizer obrigado.
Tipo, no sentido de que não é um favor que a gente ta fazendo. A
gente  ta  dando  um trabalho  profissional  que  é  um direito  dessa
pessoa  conforme  diz  a  constituição  federal.  (Entrevistado  C,  em
entrevista realizada em 14 de outubro de 2015)

 Neste caso, pode-se remeter à Kant. Para o autor todo estrangeiro tem o direito de

ser tratado com afabilidade em terra desconhecia, pois todos são coproprietários da Terra.

(KANT, 1989) Além disso, Kant trata a hospitalidade como um direito de circulação e de

ser estrangeiro em terra desconhecida, mas não por filantropia, mas por ser algo seu de

direito.  A  hospitalidade  neste  caso  possui  um  sentido  jurídico  e  é  um  dos  pontos

essenciais para promover a paz entre os povos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As  discussões  a  respeito  dos fluxos  migratórios  estão  cada vez  mais  em foco

devido a situação atual em que diversas pessoas estão se deslocando pelo globo em

busca de condições melhores de vida ou fugindo da guerra e miséria. Nota-se com isto

que as questões que envolvem a hospitalidade permeiam o tema, sendo, inclusive, um

ponto chave para pensar e planejar os processos de migrações dentro das cidades.

 Junto a alguns gestores de políticas sociais da cidade de Caxias do Sul, que têm

contato direto com os migrantes, pode-se conferir que a cidade possui um trabalho de

acolhida, porém, ainda muito prejudicado pela falta de suporte legal.  Outro ponto que

chamou atenção foi o fato de que todos os gestores citaram que a população possui tanta

responsabilidade quanto o meio público em acolher quem chega à cidade.

 Quanto à essa relação entre população e migrantes, o parecer dos gestores foi que

há um bem receber por parte dos caxienses, com vários grupos que se unem para ajudá-

los.  No  entanto,  ficou  claro  pelo  discurso  dos  entrevistados  que  também  há  grupos

resistentes  à  chegada dos migrantes,  com casos de  racismo e  agressão  tanto  física

quanto  verbal.  Por  outro  lado,  também  foi  citado  que  o  lado  negativo  acaba

transparecendo mais por causa da mídia que investe em reportagens focando nestes

problemas e omitindo o que é feito de bom na cidade. 

Esse embate entre acolhedores e acolhidos pode se dar por diversos motivos; em

Caxias do Sul aparentemente ocorre um choque cultural entre os imigrantes senegaleses

e a população da cidade que tem ascendência italiana.



As  questões  brevemente  discutidas  nesta  pesquisa  refletem a  necessidade  de

estudar os contrastes que nascem da relação entre a cultura, as tradições e as mudanças

sociais. Dessa maneira, é oportuno compreender as percepções da população local e

daqueles que chegam à cidade carregando uma cultura distinta e percebe a hospitalidade

a partir de suas referências.  Abordando o bem receber, o estudo pode abrir um espaço

para discussão às necessidades de uma política cultural voltada para a hospitalidade que

ajude a entender os contrastes e as inquietações que derivam dessa situação. 
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